
Kwaterowanie w DS Amicus odbędzie się w godzinach 8.00 – 15.00, w dniach roboczych: 

26.09.2022r. (poniedziałek) – 03.10.2022r. (poniedziałek) 

 

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zakwaterowania poza godzinami pracy 

Administracji DS. pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia terminu przyjazdu z Administracją  

DS-u (amicus@zut.edu.pl).  

W przypadku niezakwaterowania się do dnia 03.10.2022 r. prawo do przyznanego miejsca przepada.  

Czynności w związku z zakwaterowaniem: 

I. Pobranie kompletu druków meldunkowych (dostępne na stronie Osiedla Studenckiego)  

i prawidłowe wypełnienie wg wzoru dostępnego na miejscu. 

II. Przedłożenie w administracji DS u następujących dokumentów: 

1. Dowód osobisty, 

2.  Wypełnione druki : 

− Zgłoszenie pobytu czasowego, 

− Kwestionariusz osobowy/ Oświadczenie, 

− Oświadczenie dot. odpowiedzialności za zniszczenia; 

3. Opisane zdjęcia legitymacyjne – 2 szt. ( imię, nazwisko, wydział, rok ). 

W przypadku studentów/ uczniów spoza ZUT dodatkowo wymagane jest: 

4. Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta na rok akademicki 2022/2023; 

5. Potwierdzenie zapłaty za miesiąc wrzesień i październik (potwierdzenie przelewu). 

Osoba kwaterująca się  otrzymuje  w akademiku  kołdrę, poduszkę , pościel, koc , zasłony firany.  

Wymiana pościeli   co 2-3 tygodnie. 

W akademiku jest dostępna sieć internetowa, płatne pralnie, suszarnie. 

Dysponujemy boksami – 2 pokoje  połączone łazienką. W pokojach  znajdują się chłodziarki . 

Kuchnie ogólnego użytku dostępne są na każdym piętrze. 

W pokojach nie można  używać  własnych urządzeń typu grzejniki elektryczne, grille itd. 

Stawki opłat za miesiąc wrzesień i kolejne miesiące podano poniżej: 

1. DLA KANDYDATÓW NA STUDIA ZUT (STUDENCI I ROKU)- osoby, które mają status ucznia 

Data zakwaterowania Całkowita kwota do zapłaty za miesiąc WRZESIEŃ 2022 r. 

od 26 wrzesień 2022 r. 75,00 zł 

od 27 wrzesień 2022 r. 60,00 zł 

od 28 wrzesień 2022 r. 45,00 zł 

od 29 wrzesień 2022 r. 30,00  zł 

od 30 wrzesień 2022 r. 15,00 zł 

Numer rachunku bankowego: 04 1090 0004 9370 0090 0000 0008 

DLA KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA 01.10.2022(kwaterujących się we 

wrześniu 2022) TERMIN OPŁATY za wrzesień 2022   TO DZIEŃ ZAKWATEROWANIA 

 

2. DLA STUDENTÓW ZUT II – V ROKU STUDIÓW 

Data zakwaterowania Całkowita kwota do zapłaty za miesiąc WRZESIEŃ 2021 r. 

od 26 wrzesień 2022 r. 69,15 zł 

od 27 wrzesień 2022 r. 55,32 zł 

od 28 wrzesień 2022 r. 41,49 zł 

od 29 wrzesień 2022 r. 27,66 zł 

od 30 wrzesień 2022 r. 13,83 zł 

Numer rachunku bankowego: indywidualny, do pobrania na e-dziekanat 
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3. DLA STUDENTÓW/ UCZNIÓW INNYCH UCZELNI (spoza ZUT): 

W miesiącu wrześniu do dnia 1- października wg cennika dobowego, tj. 35 zł za każdą dobę (w pokoju 

dwuosobowym) lub 47 zł  (w pokoju zamieszkiwanym samodzielnie). 

 

Numer rachunku bankowego: 04 1090 0004 9370 0090 0000 0008 . 

 

UWAGA ! 

Za kolejne miesiące opłata wynosi – miejsce w pokoju  dwuosobowym:   

- Dla studentów ZUT – 498,00 zł za miesiąc, płatne do 20-go danego miesiąca, na rachunek indywidualny 

  do pobrania na e- dziekanat. 

- Dla studentów/ uczniów spoza ZUT – 630,00 zł miesięcznie, płatne do 5-go danego miesiąca, na rachunek: 

    04 1090 0004 9370 0090 0000 0008. 

Za kolejne miesiące opłata wynosi – miejsce w pokoju  zamieszkiwanym samodzielnie:  

- Dla studentów ZUT – 732,00 zł za miesiąc, płatne do 20-go danego miesiąca, na rachunek indywidualny 

  do pobrania na e- dziekanat. 

- Dla studentów/ uczniów spoza ZUT – 930,00 zł miesięcznie, płatne do 5- go danego miesiąca, na rachunek: 

04 1090 0004 9370 0090 0000 0008. 

  

DLA STUDENTÓW INNYCH UCZELNI TERMIN PIERWSZEJ OPŁATY   TO DZIEŃ 

ZAKWATEROWANIA  

 

 


